
 

 

Valinformation aug-sept 2018 

Äntligen drar det ihop sig till val! 

 

Samhällsutvecklingen i Nacka och Saltsjö-Boo 

behöver ny inriktning 

Nacka, och Saltsjö-Boo, har styrts av en borgerlig majoritet i 47 

år. Stockholmsregionen växer allt snabbare och självklart får fler 

plats i Nacka. Men frågan många ställer sig idag är hur snabb 

utbyggnadstakt vi klarar. Saltsjö-Boo har växt snabbare än 

kanske någon annan kommundel de senaste decennierna:  från 

c:a 5.000 invånare till idag c:a 35.000.  

Varsammare exploatering av Saltsjö-Boo 

Saltsjö-Boo utgör 1/3 av Nacka och är med sin historiska och 

geografiska verklighet extra sårbart för en allt för omfattande, 

kommersiellt driven snabbexploatering. Inte minst nu när projekt 

som påverkar oss i Saltsjö-Boo staplas på varandra: Slussen, 

Danviksbron, T-banebygge, Nacka bygger stad, Skurubron och 

omfattande utbyggnad av Orminge Centrum. För oss på ”andra 

sidan bron” är det svårt att se att det är en fungerande politisk 

vilja som skapat detta kaos.  

Vi vill inte överlämna ett överexploaterat, trafik-skadat och miljö-

förstört Saltsjö-Boo till kommande generationer utan vill 

garantera en demokratisk och ansvarsfull samhällsutveckling. 

Rösta på socialdemokraterna 

För oss är alla människor lika värda. Plånboken ska aldrig få 

avgöra vem som får bra utbildning eller trygg vård, omsorg eller 

tillgång bra boende.  

 

Nacka, och inte minst Saltsjö-Boo, står inför stora utmaningar. 

Det kräver en modern och kompetent politisk ledning som 

lyssnar till dig och dina synpunkter istället för de alltid 

närvarande exploatörerna. Nu krävs en varsam utveckling med 

politiska beslut som alla kan lita på, där ingen drabbas av 

orättvisa avgifter i sitt boende, att byggplaner respekteras och 

att största möjliga miljöhänsyn tas.  

 

Därför ska du rösta på socialdemokraterna! 

* minska exploaterings-              
   takten 
 
* alla byggprojekt ska  
   klara höga miljökrav 
 
* nej till broavgift  

* stopp för smygförtät- 

   ning med exklusiva    

   bostadsrätter 

 

* rättvis fördelning av  

   vägavgifter 
 
* ökat lokalt politiskt  
   inflytande 

För Orminge 

* Ny bussterminal nu! 

* Parkeringshus nu! 

* Fler stombusslinjer:   

   Gullmarsplan, Sickla  

   m fl alternativ till    

   Slussen 

VÅRA LOKALA 
VALFRÅGOR 


